
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA

PROCESSO  SELETIVO  DE  ESTUDANTES  PARA  O  QUADRO  DE  ESTAGIÁRIOS

NOME  COMPLETO   SEXO CPF  (OBRIGATÓRIO)

NOME  DO  PAI   NOME  DA  MÃE

DATA  DE  NASCIMENTO NATURALIDADE  (Cidade) NACIONALIDADE  (País)

ESTADO  CIVIL NOME  DO  CÔNJUGE

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO

CEP MUNICÍPIO UF E-MAIL  (SERÁ  UTILIZADO  PARA  EVENTUAL  CONVOCAÇÃO)

TELEFONES  PARA  CONTATO  (DDD+FONE)   IDENTIDADE  CIVIL   ÓRGÃO  EXPEDIDOR

UNIVERSIDADE  OU  ESCOLA  EM  QUE  ESTÁ  MATRICULADO(A)

CURSO  EM  QUE  ESTÁ  MATRICULADO(A) SEMESTRE  OU  SÉRIE CURSO  DE  NÍVEL

  Desejo  concorrer  às  vagas  de  estágio  do  turno  da:  

Local  e  data:  

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA

PROCESSO  SELETIVO  DE  ESTUDANTES  PARA  O  QUADRO  DE  ESTAGIÁRIOS

Preenchimento  pelo  MP/RS

PROCESSO  SELETIVO

  EDITAL  Nº   LOCAL

001/2020   PAROBÉ/RS
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OPÇÃO  DE  TURNO
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Declaro possuir todos os requisitos constantes no Edital acima indicado, bem como, estar regularmente matrículado em
instituição de ensino convêniada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A relação completa das instituições de
ensino conveniadas encontra-se disponível no local de inscrições e no sítio do Ministério Público na internet
(www.mp.rs.gov.br/concursos).

Assinatura  do  Candidato VISTO  E  CARIMBO  DO  MP/RS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO  Nº

Preenchimento  pelo  MP/RS

Comprovante de inscrição para o Processo Seletivo de Estudantes para o quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos  do  Edital  abaixo  indicado.

PROCESSO  SELETIVO

  EDITAL  Nº   LOCAL

001/2020   PAROBÉ/RS

VISTO  E  CARIMBO  DO  MP/RS

NOME  DO  ESTUDANTE   DATA

- Para a realização da prova, o estudante deverá comparecer munido deste comprovante, do documento
oficial  de  identidade  com  foto  e  caneta  esferográfica  de  tinta  preta  ou  azul;;

- O não comparecimento do candidato no horário estipulado para a aplicação da prova implicará sua
desclassificação  do  processo  seletivo.

Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a) Separado(a) Viúvo(a)

MÉDIO SUPERIOR

& &

COMPROVANTE  DE  INSCRIÇÃO

MANHÃ MANHÃ  E  TARDETARDE

FORMULÁRIO  PADRÃO  DE  INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO  Nº

NECESSITO   DE  ATENDIMENTO   ESPECIAL   PARA  A  REALIZAÇÃO  DA  PROVA.  DESCREVER:


